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LOOS - Formu³a Jeden w dziedzinie obs³ugi klienta jeszcze bardziej efektywna...

Pracownik dzia³u obs³ugi klienta LOOS zosta³
teraz ca³kowicie w³¹czony w proces digitalizacji
jako wa¿ne ogniwo ³añcucha organizacyjnego.
Pocz¹wszy od procesu pozyskiwania, przez produkcjê, dostawê, pracê i serwis, a skoñczywszy na przekazaniu urz¹dzenia - ca³y cykl ¿yciowy urz¹dzenia
LOOS jest rejestrowany w sposób cyfrowy, protoko³owany i archiwizowany.
Od wrzeœnia 2005 r. ka¿dy pracownik z dzia³u
obs³ugi klienta LOOS na ca³ym œwiecie mo¿e
wyœwietliæ centralnie zapisane informacje serwisowe. Potrzebne do tego celu nowe, mobilne wyposa¿enie komunikacyjne sk³ada siê z komputera przenoœnego typu laptop i drukarki w aluminiowej
walizce, a komórkowe po³¹czenie online realizowane jest w zale¿noœci od dostêpnoœci us³ugi przez
UMTS lub GPRS.
Analizy, prace konserwacyjne, usuwanie usterek
lub prace naprawcze zespó³ serwisowy LOOS jest
gotowy do udzielenia szybkiej pomocy przez
teleserwis, a tak¿e doskonale przygotowany na
koniecznoœæ bezpoœrednich dzia³añ serwisowych.
Dziêki wyposa¿eniu w komputer przenoœny
znacznie zwiêksza siê przejrzystoœæ i prêdkoœæ
dzia³añ serwisowych oraz pojawia siê mo¿liwoœæ
szybszej i bardziej precyzyjnej reakcji na miejscu ku
zadowoleniu klienta. Tak wiêc technik posiada
mo¿liwoœæ wyœwietlenia brakuj¹cych informacji
i dokumentacji, typu specyfikacji, schematów
po³¹czeñ lub ca³ego przebiegu dzia³añ serwisowych
bezpoœrednio dla danego kot³a, co znacznie
podnosi jakoœæ serwisu.
Wszystkie raporty robocze i protoko³y s¹ automatycznie generowane w systemie zarz¹dzania serwi-

sem LOOS i mog¹ zostaæ zatwierdzone przez
klienta w sposób elektroniczny za pomoc¹ systemu
podpisu elektronicznego. Odpowiednie oprogramowanie firmowe ca³kowicie automatycznie wype³nia niezbêdne dane. Zbyteczne przechowywanie
informacji i niepotrzebne ich przenoszenie z protoko³ów papierowych nale¿y ju¿ do przesz³oœci.
Klient czerpie zyski ze szczegó³owego, czytelnego
protoko³u roboczego, który jest natychmiast
dostêpny w formie cyfrowej.
Dziêki nowoczesnemu wyposa¿eniu otwieraj¹ siê
tak¿e nowe mo¿liwoœci techniczne. Oparte na zasilaniu offline uk³ady steruj¹ce kot³ami i innymi urz¹dzeniami lub cyfrowe zarz¹dzanie spalaniem
w grzejnikach pochodz¹cych od ró¿nych producentów pozwalaj¹ na sczytywanie odpowiednich informacji i parametrów, a tak¿e na analizowanie ich,
zarz¹dzanie nimi i archiwizowanie w notebooku.
W LOOS ju¿ dzisiaj zaczê³a siê nowa era
w serwisowaniu...

Nowoczesny serwis dla nowoczesnych produktów
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